
Har boet længere på gangen end alle andre,
Simone er den der kommer nærmest

Holder fast i gangens traditioner, og tager sig af
de nytilkomne

Prøver at undgå at sprede historien om
forbandelsen, så folk ikke går i panik

Daniel
23 år, læser biokemi på samme årgang som Nicolai

Har boet på gangen i 5 måneder

Gik i gymnasiet med Emma tilbage på Falster

Julie

Simone
25 år, læser medicin på 8 semester

Ansvarlig for cocktails og tøse�ilmaftener

Var rusvejleder for Mikael for tre år siden

Har boet på gangen i 5 år, kun Daniel har boet der
længere

23 år, folkesundhedsvidenskabstuderende

Medlem af kollegiets studenterråd (rengørings-
ansvarlig), studienævnet for FSV og løbeklubben
Sparta. Ansvarlig for gangkassen og tjanselisten

Har boet på gangen i et år. Kæreste med Nicolai

Katrine Marie



Emma
24 år, læser lingvistik

Gangens spøgelse, som man hører rumstere på sit
værelse, men næsten aldrig ser

Har boet her i to år

Gik på gymnasium med Julie

22 år, læser medicin på 6 semester

Havde Simone som rusvejleder

Har boet her i 8 måneder

Gangens scorekarl, som sørger for, der altid er et
nyt pigeansigt ved morgenbordet

Mikael

21 år, statskundskabsstuderende.

Gangens stræber, med topkarakterer og en syvårs-
plan for sin karriere

Løber med Lucas og et par stykker fra de andre
gange

Mie
25 år, læser biokemi på samme årgang som Julie og
har boet på gangen halvandet år

Kæreste med Katrine Marie

Har delt forældremyndighed over Mikaels
playstation

Nicolai



Udvekslingsstuderende fra Japan, 23 år læser
nordiske sprog og historie og er på �jerde måned
af et års ophold i Danmark

Det er første gang, han er hjemmefra, og alting er
meget nyt

Har taget tegnetimer siden han var barn

Haruki
22 år, læser japansk og fysik

Cosplayer på budget, dedikeret whovian og den,
der tvang alle på gangen til at se The Force
Awakens

Skylder stadig Simone en fodmassage og en ny
mascara for den ting med glimmerdrinksene

Mette

Læser til IT-ingeniør, når han ikke har travlt med
ekstrakurrikulær uansvarlighed

20 år og gangens baby, har boet her tre uger

Emil
26 år, studerer �iloso�i og arbejder som bartender

Nej, han ved heller ikke, hvordan man �år et job
med �iloso�i

Har boet på kollegiet lidt over to år

Løber med Mie og et par stykker fra de andre gange

Lucas



22 år, læser matematik-økonomi

Aktiv i Venstres Ungdom, er smartere end dig og
kommer til at blive rigere end dig

Har boet på kollegiet i halvanden måned

Patrick
Du har mistet din sidste spilperson!

Du trækker og spiller stadig kort med de andre, og du kan vinde og sætte
scener, men hvis du burde �å et mærke, går det videre til den, der spillede
det næstlaveste kort. Du kan tage fortællerroller eller introducere bipersoner.
Er det ikke på tide at �å kollegiets efor og pedel på banen?

Du spiller forbandelsen nu. Skru op for paranoiaen. Verden begynder at
lukke sig om den trettende gang. Folk begynder at glemme den, eller at tro,
alle dér er døde allerede. Døre, der vendte ud, åbner nu ind til et andet sted
på den trettende gang, og der begynder at være spor af, at alle de døde er i
gang med at �lytte ind igen.

Du har mistet din sidste spilperson!

Du trækker og spiller stadig kort med de andre, og du kan vinde og sætte
scener, men hvis du burde �å et mærke, går det videre til den, der spillede
det næstlaveste kort. Du kan tage fortællerroller eller introducere bipersoner.

Nu spiller du forbandelsen. Skru op for det overnaturlige: Stemmer og
fodtrin fra tomme rum, skrift der dukker op af sig selv, sorte fugle,
dryppende blod - hvor end niveauet lå, så hæv det lidt. Introducer nogle
genfærd, enten af dem, der døde i denne omgang, eller ofre for tidligere
runder af forbandelsen. Gå efter chok-effekten, og lad dem forsvinde inden
nogen når at �å svar på de ting, de gerne vil vide.
De virker helt  normale, indtil man ser deres gabende sår.
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